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GeveTemaT z okładki
aktualności

Obecnie sposobów na niechirurgiczną redukcję tkanki tłuszczowej 
jest wiele. Analizując zasadnicze różnice pomiędzy stosowanymi 
technologiami, można wywnioskować, które rozwiązanie będzie 
najkorzystniejsze dla klienta. Poniższa tabela pokazuje podstawowe 
różnice pomiędzy obecnie stosowanymi rozwiązaniami.

Różnica kryje się w… 
technologii!

Technologia Skuteczność komfort Sposób działania Bezpieczeństwo

Kawitacja  
ultradźwiękowa 
starego typu

Średnia Niski Fale są rozproszone, energia w małym stopniu 
koncentruje się na komórkach tłuszczowych, 
przez co skuteczność jest ograniczona.

Niskie. Istnieje możliwość 
przedostania się fal do nie-
pożądanych rejonów i popa-
rzenia naskórka.

Kawitacja  
ultradźwiękowa 
nowej generacji

Wysoka Wysoki Fale zogniskowane (inaczej skupione) działa-
ją selektywnie na komórki tłuszczowe. Działa-
nie wzmacnia technologia interferencji (nakła-
dania się) fal, dzięki temu kawitacja zachodzi 
znacznie mocniej, a komórki tłuszczowe zosta-
ją zniszczone.

Wysokie. Zabiegi są bardzo 
bezpieczne, ponieważ cały 
proces zachodzi selektywnie 
w komórkach tłuszczowych. 
Naskórek i pozostałe partie 
pozostają nienaruszone.

Zimny laser Niska Wysoki Światło emitowane przez diody powoduje po-
wstanie mikroporów w komórkach tłuszczo-
wych, przez które wydostaje się tłuszcz. Ponie-
waż komórki tłuszczowe nie są niszczone, dzia-
łanie jest powolne i wymaga wielu powtórzeń.

Wysokie. Zabieg jest bez-
pieczny, ponieważ nie powo-
duje większych zmian w or-
ganizmie.

RF Średnia Średni Działanie koncentruje się w obrębie skóry wła-
ściwej. W konsekwencji ubytek tkanki tłuszczo-
wej jest znikomy. Zabiegi RF sprawdzają się na-
tomiast dobrze w nieinwazyjnym liftingu.

Średnie. Istnieje możliwość 
poparzenia naskórka. Przy 
większych mocach ważna jest 
technika wykonania zabiegu.

Kriolipoliza Średnia Średni Ochładzanie tkanek wywołuje proces zapalny, 
który prowadzi do śmierci komórek tłuszczowych.

Średnie. Niska temperatu-
ra powoduje zasinienia, ru-
mień, bolesność oraz może 
powodować okresowe zabu-
rzenia czucia w nerwach ob-
wodowych.

Ultradźwięki 
zogniskowane 
o wysokim  
natężeniu

Wysoka Niski Duża dawka energii koncentrowana jest na okre-
ślonym obszarze, co prowadzi do zniszczenia ko-
mórek tłuszczowych, ale również może docho-
dzić w ograniczonym stopniu do uszkodzenia 
sąsiednich tkanek

Średnie. Jednym z powi-
kłań zabiegu mogą być od-
czyny zapalne i zwłóknienia 
pozapalne.
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L ikwidacja tkanki tłuszczowej 

metodą kawitacji ultradź-
więkowej nowej generacji 

Cavi-Lipo charakteryzuje się bardzo 

dużą skutecznością i znikomą inwa-

zyjnością. Do głównych atutów Ca-
vi-Lipo należą:

• całkowite niszczenie komórek 

tłuszczowych

• emulsyfikacja tłuszczu i przyspie-

szenie jego metabolizmu

• działanie skoncentrowane na tkan-

ce tłuszczowej

• brak skutków ubocznych i podraż-

nień.

Jak łatwo zauważyć, Cavi-Lipo to 

prawdziwy przełom w stosunku do 

dotychczas stosowanych metod. Dzię-

ki unikalnej budowie głowic zabiego-

wych urządzenie emituje zognisko-

wane i zwielokrotnione fale ultradź-

więkowe. Ma to decydujący wpływ na 

skuteczność, bezpieczeństwo i kom-

fort zabiegów.

Prawdziwe historie, 
prawdziwi ludzie…
Ponieważ wiemy, jakie kontrower-

sje budzą zazwyczaj przygotowane 

i poddane obróbce graficznej zdjęcia 

„przed” i „po”, zdecydowaliśmy się za-

mieścić kilka prawdziwych zdjęć z pol-

skich gabinetów, które korzystają 

z Cavi-Lipo i osiągają wiele sukcesów.

Jak widać, efekty zabiegu to nie tyl-

ko redukcja obwodu, ale również wy-

modelowanie i poprawa jakości skóry.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Geve Sp. z o.o.

www.cavi-lipo.pl

aktualności

1.	Gabinet	Look&beauty		
(WarszaWa,	aL.	ken	88,		
WWW.Lookandbeauty.pL)

2.	Gabinet	Cosmetderm		
(WroCłaW,	uL.	ojCa	beyzyma	1b,		
WWW.Cosmetderm.pL)

3.	Gabinet	masażu	LeCzniCzeGo		
(katoWiCe,	uL.	kruCza	4/1,		
WWW.Cavi-Lipo.katoWiCe.pL)

mężCzyzna,	30	Lat,	probLem:	brak	ta-
Lii,	boCzki,	LiCzba	zabieGóW:	6	(reduk-
Cja	obWodu	o	około	4,5	Cm,	mierzo-
ne	W	taLii	i	boCzkaCh)

kobieta,	 50	 Lat,	 probLem:	 zbyt	 du-
ży	 obWód	 brzuCha,	 obWisła	 skóra,	
LiCzba	zabieGóW:	6	(redukCja	obWo-
du	o	8	Cm)

kobieta,	40	Lat,	probLem:	obWisłe	ra-
mionai,	LiCzba	zabieGóW:	6	(redukCja	
obWodu	o	3,5	Cm)


